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Neuraxpharm laajentaa liiketoimintaansa Pohjoismaihin ja nimittää General
Managerin
Euroopan johtava CNS-lääkkeiden tarjoaja Neuraxpharm on tänään ilmoittanut, että yhtiö
laajentaa Pohjoismaihin perustamalla liiketoimintayksikön Tukholmaan ja nimittämällä
Magnus Wassénin Pohjoismaita vastaavaksi Neuraxpharm Nordicsin General Manageriksi.
Tukholma, 7. huhtikuuta, 2021 – Neuraxpharm Group (Neuraxpharm), johtava eurooppalainen
keskushermostoon (CNS) keskittynyt erikoislääkeyhtiö, laajentaa liiketoimintaansa Pohjoismaihin.
Magnus Wassén tulee johtamaan uutta liiketoimintayksikköä, joka tulee hyödyntämään CNSasiantuntemustaan tarjoakseen sopivia tuotteita Neuraxpharmin laajasta salkusta Pohjoismaissa.
Magnus Wassénilla on laaja kokemus johtamistehtävistä muun muuassa Pfizerista, Merckistä ja
Viatrista, ja hän on sekä lääkkeiden markkinoille pääsyn, lanseeramisen että markkinoinnin todettu
asinatuntija Pohjoismaissa ja kansainvälisesti.
Pohjoismaisen laajentumisen myötä Neuraxpharm vahvistaa asemaansa Euroopan johtavana CNSasiantuntijana ja vakiinnuttaa tuotemerkkiinsä edelleen vahvasti myyvillä markkinoilla. Ruotsissa,
Norjassa ja Suomessa CNS-markkinat kasvavat keskimäärin 8 prosenttia(1), ja pelkästään Ruotsi
edustaa Euroopan yhdeksänneksi suurinta CNS-markkinaa(1) yli 650 miljoonan euron volyymilla(1).
Lisäksi Ruotsi on Euroopan kymmenenneksi suurin lääkemarkkina(1), jonka arvo on 4 300 miljoonaa
euroa.
Laajentumisen ansiosta yhtiö voi luoda vahvan alustan ja tarvittavan paikallisen osaamisen uusien
tuotteiden ja ratkaisujen lanseeraamiseksi tärkeillä pohjoismaisilla markkinoilla. Ensimmäsenä
Neuraxpharm tarjoaa välittömän myyntialustan äskettäin hankitulle markkinoiden johtavalle ja erittäin
kysytylle lääkkeelle Buccolam®, joka on kehitetty epilepsiasta kärsivien lasten ja nuorten
päivystyshoitoon. Buccolam® on jo vakiintunut ja erittäin kysytty tuotemerkki Ruotsissa, Norjassa,
Suomessa ja Tanskassa, joten Neuraxpharmilla on maantieteellisesti hyvä asema vastata tähän
kysyntään uuden liiketoimintayksikön kanssa. Tulevaisuudessa painopiste tulee olemaan
keskushermostohäiriöiden hoitoon tarkoitettujen lisääarvoa tuottavien lääkkeiden toiminnallisen
perustan rakentamisessa, jossa Neuraxpharmilla on vahva, alati kasvava salkku.
Neuraxpharm jatkaa johdonmukaisesti laajentumisstrategiaansa Euroopassa ja on lisännyt
läsnäoloaan kahdesta 18 maahan vain viidessä vuodessa. Neuraxpharmin uusi perustaminen
Ruotsiin on ensimmäinen maakohtainen laajentuminen Euroopassa sen jälkeen, kun omistaja vaihtui
Permiraan viime vuoden joulukuussa.
Dr. Jörg-Thomas Dierks, CEO, Neuraxpharm, kommentoi: "Pohjoismaiden laajentumisen myötä
toteutamme johdonmukaisesti strategiaamme, jonka tavoite on vakiinnuttaa Neuraxpharmia
johtavana CNS-sairauksien lääkkeiden tarjoajana. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että voimme nyt
ottaa seuraavan askeleen näillä tärkeillä markkinoilla, joilla CNS-markkinat kasvavat keskimäärin
kahdeksan prosenttia ja pelkästään Ruotsi edustaa Euroopan yhdeksänneksi suurinta CNSmarkkinaa. Magnus Wassénin kanssa olemme saaneet paitsi alueen todistetun asiantuntijan myös
johtajan, jolla on laaja kokemus lääkealalta. Yhdessä jatkamme sitoutumistamme potilaisiin ja
terveydenhuollon ammattilaisiin ja tarjoamme monipuolisen valikoiman CNS-tuotteita yhä
useammassa maassa."
Magnus Wassén, General Manager, Neuraxpharm Nordics, lisäsi: "Odotan innolla yhteistyötä
Neuraxpharmin erittäin motivoituneen asiantuntijatiimin kanssa. Yhdessä vakiinnutetaan konsernia
johtavana CNS-asiantuntijana, jolla on kattava salkku kaikissa viidessä Pohjoismaissa. Buccolamin®
kanssa aloitamme liiketoimintamme vakiintuneella ja onnistuneella päivystyslääkkeillä. Tämän
lähtökohtana tulemme edelleen lisäämään kysyttyjä lääkkeitä salkkuumme Pohjoismaissa."

Magnus Wassénin nimitys astuu voimaan 1. huhtikuuta 2021.
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Tietoja Neuraxpharmista – Eurooppalainen CNS-asiantuntija
Neuraxpharm on johtava eurooppalainen erikoislääkeyhtiö, joka keskittyy keskushermoston
häiriöiden (CNS) hoitoon ja jolla on välitön läsnäolo 18 maassa. Permiran neuvoman rahaston
tukemalla Neuraxpharmilla on ainutlaatuinen ymmärrys 35 vuoden aikana rakennetuista CNSmarkkinoista.
Keskittymällä CNS:ään, Neuraxpharm kehittää ja kaupallistaa lisäarvoa tuottavia lääkkeitä,
vakiotuotteita ja kuluttajaterveydenhuollon tuotteita, kuten probiootteja ja muita ravintoaineita, ja pyrkii
jatkuvasti tarjoamaan laajan valikoiman tehokkaita, korkealaatuisia ja kohtuuhintaisia CNShoitovaihtoehtoja Euroopassa.
Neuraxpharm valmistaa tuotteitaan yli 50 maassa ja valmistaa myös farmaseuttisia tuotteita ja
aktiivisia farmaseuttisia ainesosia omissa tuotantolaitoksissa Espanjassa, Lesvissä ja Inkessä.
Lisätietoja Neuraxpharmista on osoitteessa: https://www.neuraxpharm.com

